
Beste leden van de gemeenteraad en van de commissies Grondgebied en 

Samenleving van Bloemendaal, 

Wij hebben een geschiedenis met elkaar. B&W verrasten ons anderhalf jaar 

geleden met een plan voor de huisvesting van meer dan 100 jongeren op Westelijke 

Randweg 1 (WR1). In nauw overleg met een aantal commissie- en raadsleden uit 

uw midden hebben wij een raadsbesluit medevoorbereid waarin een brede 

onderzoeksopdracht voor het participatietraject over de plannen inzake WR1 werd 

geformuleerd, de gemeenteraad de vinger aan de pols zou houden en zij zich het 

recht voorbehield het project als geheel indien nodig af te blazen.  

Wij vonden dat WR1 geen geschikte locatie is voor bewoning en dat blijven we 

vinden. De redenen zijn u bekend, de rapporten op de participatiewebsite laten zien 

hoe precair de gezondheids- en veiligheidssituatie ter plekke is. 

Toch hebben wij ons coöperatief opgesteld door deel te nemen aan het 

participatieproces en daarin constructief bij te dragen. Ook nu doen wij dat weer.  

We hebben in de klankbordgroep om verschillende redenen steeds gepleit voor 

diversiteit van bewonerssamenstelling. De projectontwikkelaar weigerde daarop in 

te gaan en bleef vasthouden aan bouwen voor jongeren van 18 tot 28. 

Het was onze suggestie om de door de projectontwikkelaar beoogde 

bewonersgroep te mengen met statushouders, zodat het idee van diversiteit toch 

nog benaderd zou worden en er een basis gelegd zou worden voor een betrokken 

bewonersgroep en een verantwoorde bewoning van het perceel. En wij hebben 

aangeboden om als goede buren een rol te spelen bij de opbouw van de 

gemeenschap op WR1. 

Het participatieproces WR1 heeft veel opgeleverd. Die resultaten willen wij ook in 

geval van bebouwing met flexwoningen gehonoreerd zien: maatregelen ten aanzien 

van de afstand van de bebouwing tot de scheidingssloot, handhaving, onderhoud en 

bijplanting van groen (bomen en bosplantsoen), dominante blikrichting zodanig dat 

privacy van tuinders en omwonenden gerespecteerd wordt, (buiten)voorzieningen 

zodanig dat overlast voor omwonenden voorkomen wordt. 

Het heeft ook geresulteerd in een tweetal breekpunten: de hoogte van de door 

Wibaut voorgenomen bebouwing en de massaliteit van het beoogde project. De 

bezwaren die wij hebben tegen de plannen van Wibaut gelden ook voor de plannen 

inzake de flexwoningen. 



Nu overvalt B&W ons en u als gemeenteraadsleden ten tweeden male en komt - 

veel later dan nodig geweest was - met een plan voor de huisvesting van veel meer 

dan 100 statushouders en woningzoekenden. Het PvA dat daarvoor uitgebracht is, 

vertoont alle tekenen van haast en natte-vinger-werk. 

Het werk dat door alle partijen in het participatieproces gestoken is, wordt in zijn 

geheel genegeerd, zelfs de onderzoeksrapporten ten aanzien van WR1, de 

geprioriteerde locatie, zijn niet geraadpleegd.  

Van een lange rij mogelijke locaties worden om niet geëxpliciteerde redenen alleen 

WR1 en de Zomerzorgerlaan als geschikt aangemerkt, dit ondanks het feit dat het 

PvA eigendom van de grond als selectiecriterium noemt. Zoals u weet is de grond 

van WR1 niet het eigendom van de gemeente Bloemendaal. Wij verwachten van u 

als gemeenteraad helderheid over het waarom van die keuzebeperking en dringen 

erop aan ook de andere (genoemde en mogelijke) alternatieven serieus te 

onderzoeken. En we doen dat niet om onze zorgen of onze verantwoordelijkheid af 

te schuiven. 

Wij zijn van mening dat op het perceel WR1 hooguit 70 personen gehuisvest 

zouden kunnen worden in een afgewogen menging van woningzoekenden en 

statushouders. De grootte van het perceel laat uitbreiding van het bewonertal niet 

toe. Bovendien zal het samenleven van reguliere woningzoekenden en 

statushouders zorgvuldig opgebouwd moeten worden. De ervaring leert dat dat 

beter gaat in overzichtelijke sociale verbanden, waarbinnen mensen elkaar kennen 

en zich gekend weten. Uit het GGD-rapport over WR1 valt op te maken dat (jonge) 

kinderen, aangemerkt als kwetsbare groep, gezien de gezondheidsrisico’s en de 

geringere beschermende mogelijkheden van flexwoningen in vergelijking met vaste 

bebouwing, niet op het terrein gehuisvest zouden moeten worden. 

Dit alles betekent voor wat betreft de plannen van de gemeente Bloemendaal dan 

ook dat deze op meer dan één locatie gerealiseerd moeten worden.  

Wij zijn bereid onze bezwaren tegen bewoning van WR1 op te schorten. Dat kan 

alleen maar als de uitkomsten van anderhalf jaar participeren inzake WR1 serieus 

genomen worden en de breekpunten, die ook voor de nieuwe plannen gelden, 

opgelost worden. Dan zal breder naar locaties gekeken moeten worden en moet 

aangestuurd worden op vestiging op meer dan één locatie.  

De consequenties van uw beslissing op 12 maart zijn ingrijpend: voor de mensen 

die de flexwoningen gaan bewonen, voor de omwonenden, voor degenen die 



geïnvesteerd hebben in het participatieproces, en niet in het minst voor het 

vertrouwen in gemeentebestuur en gemeentepolitiek in Bloemendaal. Nu lijkt het 

erop dat de gemeente Bloemendaal kiest voor de weg van de minste weerstand, 

door alle andere logische en haalbare opties, vanwege tijdsdruk of de verwachting 

van verzet van de omgeving, maar buiten beschouwing te laten. We hopen en 

verwachten dat u die indruk weg zult willen nemen. 

Als tevoren zijn wij bereid verder met u te overleggen. 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de tuinders en de bewoners van Kennemerpark, 

 

 

 

  

  

 


